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فارسِی  از  تفسیرهاِی  یمینی  بصائرِ  تفسیرِ  چکیده: 
به  هجری  ششِم  سدٔه  در  که  است  قرآن  کهِن  و  ارزشمند 
نیشابوری  محمود  بن  محّمد  معین الّدین  قاضی  دسِت 
به   ،1359 ساِل  در  کتاب،  این  از  بخشی  شده است.  نوشته 
تصحیِح علی رواقی از سوِی انتشاراِت بنیاِد فرهنِگ ایران 
به چاپ رسید؛ نزدیک به چهار دهه پس از آن، در ساِل 1398، 
متِن کامِل این تفسیر به تصحیِح همو در چهار جلد از سوِی 
متأسفانه،  شد.  چاپ  مکتوب  میراِث  پژوهشِی  مؤسسٔه 
کتاب  این  نادرِ  و  کم کاربرد  واژه هاِی  تنها به  تصحیح،  این  در 
گی هاِی آن چشم  پرداخته شده است و از بررسِی دیگر ویژ
گوناگون  جنبه هاِی  به  بی توّجهی  این  شده است.  پوشیده  
قیاسِی  تصحیح هاِی  به  و  مقّدمه  در  کاستی هایی  به 
ح انجامیده است. هدِف این نوشته  بی مورد در متِن مصحَّ
بهترِ  شناساندِن  و  ح  مصحِّ مقّدمٔه  کاستی هاِی  شناسایِی 
بصائرِ یمینی بود؛ از این روی، برخی از کاستی هاِی مقّدمه، 
شیؤه  و  قرآنی  قرائاِت  ترجمه،  تفسیر،  جنبٔه  جمله  از 
تصحیح، به گونه ای مجَمل، یاد کرده شد. همچنین، از میاِن 
و  برگزیده شد  آوایی  جنبٔه  اثر،  این  ناگفتٔه  زبانِی  جنبه هاِی 

گی هاِی درخورِ آن نمایانده  شود کوشیده شد تا ویژ

بن  محّمد  معین الّدین  یمینی،  بصائر  تفسیر  کلیدواژه: 
آوایی،  گی های  ویژ متن،  تصحیح  نیشابوری،  محمود 

ترجمه های کهن قرآن

کاستی ها و بررسِی کیژگی هاِی آوایی
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Commentary of Baṣāir Yamīnī: Shortcomings 
and a Study of Phonetic Features
Milad Bigdeloo

Abstract: The commentary of Baṣāir Yamīnī is 
one of the valuable and ancient Persian com-
mentaries of the Qur’an that was written in 
the sixth century AH by Qāḍīdi Mu’inuddīn 
Mohammad bin Mahmūd Neyshābūrī. A part 
of this book was published in 1980, edited by 
Ali Ravaghi, by the publications of the Irani-
an Culture Foundation; Nearly four decades 
later, in 2009, the full text of this commentary, 
edited by Ali Ravaghi again, was published in 
four volumes by the Written Heritage Research 
Institute. Unfortunately, in this edition, only 
the less used and rare words of this book have 
been dealt with and other features of it have 
been neglected. This deficiency in various 
aspects has led to shortcomings in the intro-
duction and unnecessary deductive corrections 
in the revised text. The purpose of this article 
is to identify the shortcomings of the correct-
ed introduction and to better introduce the 
book; Hence, some of the shortcomings of 
the introduction, including the problems of 
interpretation, translation, Qur’anic readings, 
and the method of correction, were mentioned 
in a concise manner. Also, among the neglected 
linguistic aspects of this work, the phonetic as-
pect has been chosen, and an attempt was made 
to represent its appropriate features.
Keywords: Tafsīr Baṣāir Yamīnī, Mu’inuddīn 
Mohammad Ibn Mahmūd Neyshābūrī, text cor-
rection, phonetic features, ancient translations 
of the Quran

 تفسیر البصائر الیمینّية، النواقص ومراجعة املمّيزات الصوتّية
میالد بیگدلو

التفاسـیر  أحـد  هـو  الیمینّيـة(  البصائـر   =( اخلالصـة: بصائـر ميیـى 
مي، وقـد کانـت کتابتـه يف القـرن  الفارسـّية القدميـة القّيمـة للقـرآن الكـر
السـادس اهلجـري عـىل يـد القـايض معـن الديـن حمّمـد بـن حممـود 

النیشابوري.
وقـد صـدر قسـم مـن هـذا الكتـاب يف سـنة 1359 بتصحیـح عـي 
 من قبل انتشارات مؤّسسة الثقافة اإليرانّية. وبعد ما 

ً
روايق مطبوعا

بعة عقود ـ  أي يف سنة 1398  ـ ُطبع النّص الكامل هلذا  يقارب األر
دات 

ّ
بعة جمل التفسیر بتصحیح املصّحح السابق نفسه وصدر يف أر

من قبل مؤّسسة حتقیق التراث املكتوب.
ومـع األسـف، فـإّن هـذا التصحیـح قـد اقتصـر يف حبثـه عـىل مفردات 
الكتـاب قلیلـة االسـتعمال والنـادرة، متغافـاًل عـن بـايق خصائصـه 
ومزايـاه. وقـد أّدى هـذا التغـايض عـن اجلوانـب املختلفـة إىل وجـود 
إىل تصحیحـات اسـتنتاجّية ال موجـب هلـا  النواقـص يف املقّدمـة و

يف نّص املصّحح.
املصّحـح،  مقّدمـة  نواقـص  تأشـیر  هـو  املقالـة  هـذه  مـن  واهلـدف 
والتعـّرف بصـورٍة أفضـل عـىل البصائـر الیمینّيـة. ومن هنـا، فقد مّتت 
اإلشـارة إىل بعـض نواقـص املقّدمـة، الـي مـن مجلهتـا أ هّنـا حتّدثـت 
ّية، والترمجة، والقراءات القرآنّية،  بصورٍة جمملة عن الناحیة التفسـیر

سلوب التصحیح.
ُ
وأ

ّيـة الـي مل تـّم معاجلهتـا يف هـذا األثـر  مـور اللغو
ُ
کمـا أّن مـن بـن األ

مّت اختیارهـا وبـذل اجلهـود يف إظهـار  هـي الناحیـة الصوتّيـة، حیـث 
اخلصائص املناسبة هلا.

البصائـر  تفسـیر   =( ميیـى  بصائـر  تفسـیر  األساسـّية:  املفـردات 
النیشـابوري، تصحیـح  بـن حممـود  الديـن حمّمـد  الیمینّيـة(، معـن 

النّص، اخلصائص الصوتّية، ترمجات القرآن القدمية.
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مقّدمه
تفسـیِر بصائـر یمینـی کتابـی  نوشـتٔه قاضـی معین الّدیـن محّمـد بـن محمـود نیشـابوری اسـت. ایـن کتاب 
ترجمه تفسیری کامل از قرآن، همراه با قّصه هاِی قرآنی، است که در سدٔه ششِم هجری نوشته شده است. 
، به تصحیِح علی رواقی از سـوِی  بخشـی از این کتاب، از سـورٔه فاتحه تا آیٔه 158 سـورٔه آل عمران، پیش تر
ق 

ّ
انتشاراِت بنیاِد فرهنِگ ایران در ساِل 1359 به چاپ رسیده بود. این تصحیح بر پایۀ دست نویسی متعل

به »کتابخانۀ مرحوم نخجوانی« و دو دسـت نویِس دیگر »ظاهرًا متعلق به کتابخانه ای از کتب خانه های 
ح در این چاپ از »ضبط موارد اختاف نسخ«  لنینگراد« انجام شده است )رواقی، 1359: هفت(. مصّحِ
، در سـاِل 1398، متـِن کامـِل ایـن کتـاب به  چشـم پوشیده اسـت )همـان(. نزدیـک بـه چهـار دهـه سـپس تر

تصحیِح رواقی در چهار جلد و شمارگاِن 500 نسخه از سوِی میراِث مکتوب چاپ شد. 

ح )نه-یک صد و سـی وهفت( اسـت؛  این چاپ سـه بخِش کان دارد. نخسـتین بخِش آْن مقّدمۀ مصّحِ
، ناِم نویسـندۀ آن و دیگر  ـح، در ایـن بخـش، نخسـت، در 4 صفحـه )نـه-دوازده(، دربـارۀ ناِم این اثر مصّحِ
« در نزدیک به 100  آثاِر او نوشته است. پس از این ها، در بخشی  با عنواِن »نگاهی به واژگان تفسیر بصائر
برِد  ح به بررسـِی واژه هاِی این کتاب پرداخته اسـت. در این بخش، معانِی واژه هاِی کم کار صفحه، مصّحِ
ایـن کتـاب بـه دسـت داده شده اسـت. همچنیـن، براِی هـر واژه، به گونه ای میانگیـن، 2-3 صفحه گواه  از 
، که علی صفری آق قلعه آن را نوشته است، از برخی  نوشته هاِی دیگر آورده شده است. در بخشی دیگر
ِح بصائر،  ویژگی هـاِی دست نوشـت هاِی تفسـیِر بصائـِر یمینی یاد شده اسـت.  پس از مقّدمه، متـِن مصّحَ
در 2244 صفحـه، و در بخـِش سـوم نیـز نمایه هـاِی آن آورده شده اسـت. بخـِش نمایـْه واژه هـاِی مسـتند، 
تعبیرهاِی کنایی و مثل واره ها، شعرهاِی عربی و فارسی، واژگان، اعام و کتاب ها را دربرمی گیرد. افزون 
بـر این هـا، برابرنهادهـاِی فارسـِی قرآنـی ایـن اثـر در دو سـویه )عربی-فارسـی و فارسـی-عربی( در پایـاِن 

کتاب فهرست شده است.

گرفتـه شده اسـت و از ایـن میـان، دسـت نویِس  کار  در ایـن تصحیـح، 11 دسـت نویس دسـت یاب و بـه 
ِخ 680 هجـرِی قمـری،  و دسـت نویِس شـمارۀ »3584« کتابخانۀ  شـمارۀ »12251« کتابخانـۀ مجلـس، مـوّرَ
ِخ 681 هجـرِی قمـری، اسـاس قـرار داده  ـِی تبریـز1 )دسـت نویِس اسـاِس تصحیـِح بنیـاد فرهنـگ(، مـوّرَ

ّ
مل

شده است )رواقی، 1398: یک صد و پانزده(.

کاستیها
ح بررسـِی واژه هاِی این کتاب اسـت.  همان طور که پیش تر گفته شـد، بخِش گسـترده ای از مقّدمۀ مصّحِ
گفته و بررسی ناشده مانده است که به برخی از آن ها در  چندین جنبۀ این اثر در مقّدمۀ این تصحیح نا

این نوشته اشاره می شود:

یِس کتابخانٔه مجلس  یز بخِش دّوِم دست نو یِس کتابخانٔه تبر یس باید دانست. دست نو یس را، در واقع، یک دست نو 1. این دو دست نو
یسی شده است )رواقی، 1398، ج 1: یک صد و یازده(. است که به دسِت همان کاتب رونو
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تفسـیر: از آنجـا کـه بصائـِر یمینـی تفسـیری از قـرآن بـه شـمار می آیـد، بایسـته اسـت کـه مذهـِب تفسـیرِی 
گون سنجیده  ، در صورِت امکان، با دیگر تفسیرهاِی فارسِی کهن، از دیدگاه هاِی گونا نویسنده بررسی و

شود. 

ی از آیه هاِی قرآن سـخنی به میان نیاورده اسـت. می توان  ح از ویژگی هاِی ترجمۀ نیشـابور ترجمه: مصّحِ
ی از نحـو یـا محـوِر هم نشـینِی متـِن قـرآن در  روِش2 ترجمـۀ نویسـنده را بررسـی کـرد: این کـه توّجـه بـه و پیـرو
ی در ترجمۀ خود از راهکارهایی3 بهره برده اسـت تا  ترجمه تا چه اندازه بوده اسـت؛ تا چه اندازه نیشـابور
، مطابـق بـا هنجارهـاِی زبـاِن فارسـی و از دیـِد خواننـدگان، روان4 یا خواندن5 آن آسـان باشـد؛ آیا  ترجمـۀ او
توّجـِه او بـه معانـِی نخسـِت واژه هـا بوده اسـت، یـا این کـه واژه ها را، به فراخـوِر بافت6 آن ها برگردانده اسـت؛ 
ی از قرآن تا چه اندازه کوشش شده است تا از واژه هاِی فارسی بهره گرفته شود.  این که در برگرداِن نیشابور

به این ها و دیگر جنبه هاِی ترجمه اِی بصائِر یمینی در مقّدمه پرداخته نشده است. 

قرائـاِتقرآنـی: در مقّدمـه، بـه جنبـۀ ضبط هـاِی واژه هـاِی قـرآن در این کتـاب، و در دسـت نویس هاِی آن، 
ی از چـه قرائـت یـا قرائاتـی در  ـح بـه ایـن مسـئله نپرداخته اسـت کـه نیشـابور پرداختـه نشده اسـت. مصّحِ
ح نیز به چشـم می خورد؛  ی کرده اسـت. همیـن بی توّجهـی به مسـئلۀ قرائات در متـِن مصّحَ اثـرِ خـود پیـرو

نمونه هایی آورده می شود:

ٰباِطـُل … این بتان را که شـما به خدایی 
ْ
در بخـِش آیـۀ 30 سـورۀ لقمـان آمده اسـت: »ٰمـا َیْدُعـوَن ِمـْن ُدوِنـِه ال

می خوانیـد از دون او آن همـه باطـل اسـت« )ج 3: 1460-1461(. در متـِن اصلـِی آیـه، در دسـت نویِس 
ـح آن را بـه  کـه مصّحِ کتابخانـۀ نخجوانـی، »َتْدُعـوَن« بوده اسـت  اسـاِس ایـن بخـش یعنـی دسـت نویِس 
حاشـیه بـرده و »َیْدُعـوَن« را، بـر پایـۀ قرائـِت رایـِج حفـص از عاصـم، در متـن نشانده اسـت. از متـِن ترجمـۀ 
فارسـی، یعنی »می خوانید«، پیدا اسـت که درسـت همان »َتْدُعوَن« اسـت. در این آیه و همچنین در آیۀ 
، حفص، حمزه، کسـائی، یعقوب، خلف، یزیدی، حسـن و أعمش به یاء و  62 سـورۀ حّج، قرائِت أبوعمر
یدگان  گرو در خطـاب بـه غیـب، یعنـی »َیْدُعـوَن« و قرائـِت دیگران به تاء، یعنی »َتْدُعـوَن«، در خطاب به نا
اسـت )بّنـا، 1407 هــ، ج 1: 278-279؛ ابـن سـوار البغـدادي، 2010 م: 520(. بنابرایـن، درسـت ایـن بود که 

»َتْدُعوَن«، ضبِط متِن دست نویِس اساس، در متن نگاه داشته شود.

ـؤًا َو 
ُ
ْؤل

ُ
ٰسـاِوَر ِمـْن َذَهـٍب َو ل

َ
ـْوَن ِفیٰهـا ِمـْن أ

َّ
وَنٰهـا ُیَحل

ُ
ـاُت َعـْدٍن َیْدُخل در بخـِش سـورۀ فاطـر آمده اسـت: »َجّنٰ

ح  « بوده اسـت، که مصّحِ ٍؤ
ُ
ؤل

ُ
« )ج 3: 1552(. قرائِت این آیه در دسـت نویِس اسـاس »ل ِلٰباُسـُهْم ِفیٰها َحرِیٌر

2. method
3. strategies
4. fluent
5. readability
6. context
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 » ؤ
ُ
ؤل

ُ
آن را به حاشـیه رانده اسـت. در این آیه، نافع و عاصم و أبوجعفر »ل

را به نصب و دیگران آن را به جر خوانده اند )بّنا، 1407 هـ، ج 1: 397(. 
و  زمـر  نبوده اسـت. در سـورۀ  نادرسـت  ی، ضبـِط دسـت نویس  ازایـن رو
در آیـۀ 29 نیـز مصِحـح، بـه گمـاِن خویـش، »َسـاِلمًا« را نادرسـت دانسـته 
دست نوشـت  ضبـِط  درحالی کـه  نشانده اسـت،  متـن  در  را  مًا« 

َ
»َسـل و 

همسـاز بـا قرائـِت ابن کثیـر و أبوعمـرو و یعقـوب و در نقـِش اسـِم فاعـل 
است )بّنا، 1407 هـ، ج 1: 429(.

وا«، قرائِت 
ُ
ح »ُقِتل همچنین: در آیۀ 4 سورۀ محّمد )ج 3: 1787(، مصّحِ

وا« ضبِط دست نوشِت اساس کرده است.
ُ
رایج، را جایگزیِن »َقاِتل

ـون«، قرائـِت 
ُ
در آیـۀ 18 سـورۀ حجـرات نیـز ضبـِط دست نوشـت، »َیْعَمل

ابن کثیـر )بّنـا، 1407 هــ.،  ج  1: 487( بـه حاشـیه رانـده  و قرائـِت رایـج، به 
یاء، جایگزین شده است.

در آیۀ 8 سورۀ قمر )ج 3: 1864( نیز ضبِط دست نوشت »َخاِشعًا« به حاشیه برده شده است.

، چه روشـی در پیش گرفته اسـت و  ـح توضیـح نداده اسـت کـه، در تصحیِح این اثر شـیوۀتصحیـح: مصّحِ
یـدِن ضبط هـاِی دسـت نویس هاِی دیگر بر چه پایه ای انجام شده اسـت. همچنین، اشـاره  اصـاح و برگز
ح کوشیده است تا رسم الخّطِ دست نویس ها را حفظ کند یا آن را به شیوۀ امروزین  نشده است که مصّحِ
ح نسبت به متِن دست نویس ها بایسته می نماید  برگرداند. یادکرِد این گونه جزئیاِت تغییراِت متِن مصّحَ

ح از این امر چشم پوشیده است.  که مصّحِ

معّرفِیدستنویسها: در بخِش »دست نویس های تفسیر بصائر یمینی«، که در آن به معّرفِی ویژگی هاِی 
دست نویس ها پرداخته شده، بایسته بود که ویژگی هاِی رسم الخّطِی تک تِک دست نویس ها، به گونه ای 

ح بدین جنبه توجه نکرده است.7 گانه، بررسی و نوشته شود، که مصّحِ جدا

ح، تنها به واژه هاِی بصائر یمینی پرداخته، و هماننِد دیگر کارهاِی  ویژگیهاِیزبانی: در مقّدمه، مصّحِ
پیشیِن خود، انبوهی از شواهد براِی تک تِک واژه ها آورده  است. پیدا است که زبان تنها به واژه ها محدود 
نمی شـود و بایسـته اسـت کـه بـه ویژگی هـاِی دیگـر ماننِد ویژگی هـاِی آوایی، صرفی و نحـوی در تصحیح 
، در  گـوِن زبـان، افـزون بـر شناسـاندِن بهتـرِ اثر و بررسـِی اثـرِی کهـن پرداختـه شـود. توّجـه بـه جنبه هـاِی گونا

گرفته شـده، در اختیـار داده  کـه از کتابخانـۀ مرکـزی  یس هایی  کـه در ایـن بخـش شـمارۀ نسـخۀ »عکسـی« دسـت نو گفتنـی اسـت   .7
یِس کتابخانۀ  شده اسـت: در حالی که این شـماره ها، در اصل، شـمارۀ »میکروفیلِم« آن ها اسـت؛ براِی نمونه، شـمارۀ 3279 دسـت نو
یس ها اسـت که در کتاِب فهرسـِت  یِس موزۀ موالنا در قونیه، در اصل، شـمارۀ میکروفیلم این دسـت نو فاتح و شـمارۀ 3608 دسـت نو

رده شده است. میکروفیلم هاِی كتابخانۀ مركزی )دانش پژوه، 1348، ج 2: 113، 196( نیز مشخصاِت آن ها آو
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فرآینـِد تصحیـح و به دسـت دادِن متنـی درسـت و نزدیـک بـه نوشـتۀ نویسـنده نیـز بسـیار سـودمند اسـت؛ 
براِی نمونه، در بخشـی از کتاب می خوانیم: »پس یکی را از ایشـان بفرمای تا این کار بکند و دل مؤمنان 
را بدین سـبب خوش کن« )ج 3: 1982(. ضبِط دسـت نویِس اسـاس »یکی را از ایشـان را« بوده اسـت که 
ح آن را به »یکی را از ایشـان« اصاح کرده اسـت. این »را«ِی به اصطاح زائد تنها نه در این جمله،  مصّحِ

که درچند جاِی دیگر نیز به کار برده شده است: 

»ایشان را بتان را می پرستیدند« )ج 2: 611(؛

ی دهند« )ج 2: 643(. »آنان که شما را ایشان را به خدایی می خوانید نتوانند که شما را یار

بـرِد »را« در »یکـی را از ایشـان را« نادرسـت نیسـت؛ بلکـه، آن گونـه کـه به نظر می رسـد، یکی از  بنابرایـن، کار
ویژگی هاِی زبانِی نویسنده است که در دیگر بخش هاِی کتاب نیز پدیدار است. 

یمینی بصائِر ویژگیهاِیآوایِیتفسیِر
گفته مانده اسـت یکی ویژگی هاِی آوایِی این  از میـاِن ویژگی هایـی کـه در معّرفـِی اثـر و در بخِش مقّدمه نا
کتاب است. در سراسرِ کتاب، و در دست نویس هاِی آن، بسیار است واژه هایی که در آن ها، آوایی تحّول 
ـح و در حاشـیه هاِی آن، چندیـن  پیـدا کـرده ، حـذف یـا افـزوده شده اسـت. همچنیـن، در دِل متـِن مصّحَ
واژۀ مشـکول بـه چشـم می خـورد کـه نمایان گـرِ زبـاِن روزگار و ناحیـۀ زبانِی نویسـنده یا رونویسـنده هاِی این 
کتاب اسـت. بهتر بود که این واژه ها، همراه با یادکرِد دست نوشـِت آن، در بخِش نمایه ها فهرسـت شـود. 
مغفول ماندِن این ویژگی هاِی آوایی نگارنده را بر آن داشت تا این ویژگی ها را از سراسرِ این کتاب فراهم 
آورد و بررسی کند. براِی برخی از نمونه ها، کوشیده  شد تا نمونه هایی از دیگر نوشته ها نیز آورده  شود. به 

برخی از ویژگی هاِی دیگر ماننِد واژه هاِی مشکول نیز در این نوشته پرداخته شد. 8

افزودگی
+/:a/|ا9

پیغامبر ← پیغامبرا )ج 2: 944 ]مج )حاشیه([(؛
جوامردان ← جوامرادان )ج 2: 1050 ]لن[(؛

هر که را ← هرا کرا )ج 2: 892 ]مج )حاشیه([(.

+ /æ/ | ه

یِس  بردها، کوته نوشِت دست نو یژگی هاِی خود را دارد، براِی تک تِک واژه ها و در تماِم باز یس هاِی این اثر و 8. از آن جا که هر یک دست نو
ح در بخِش »نشـانۀ دست نوشـت های تفسـیر  رده شده اسـت. ایـن کوته نوشـت ها مطابـِق کوته نوشـت هایی اسـت کـه مصّحِ بـوط آو مر

یده است. یس هاِی این تصحیح برگز بصائر در متن« )رواقی، 1398، ج 1: یک صد و هفده( براِی دست نو
رده می شود. ، بازنموِد نگارشِی آن آو ، در سوِی چپ نیز 9. در سوِی راست، آوانگاری بر پایۀ الفباِی آوانگارِی بین المللی )IPA( و
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نژند ← نژنده10 )ج 3: 1927 ]لن و فا[(.

+ /t/ | ت
پس ← پست )ج 3: 1901 ]نخ )حاشیه([(.

+ /r/ | ر11
دستار ← درستار12 )ج 3: 1495 ]نخ )حاشیه([(؛

دو ← دور )ج 3: 1700 ]نخ )حاشیه([(.

+ /n/ | ن13
[؛ ج 3: 1632  آفریدگار ← آفریدگان14 )501 ]مج )حاشـیه([(؛ انگشـتری ← انگشـترین15 )ج 1: 441 ]قو
]لن[؛ ج 3: 1633 ]لن[(؛ بشدند ← بشندند )ج 3: 1816 ]نخ )حاشیه([(؛ بگردانند ← بگردان نند )ج 
یاهـان )ج 2: 1160  یاهـا ← در 3: 1438 ]مـج[(؛ جایـگاه ← جایـگان16 )ج 2: 949 ]مـج )حاشـیه([(؛ در

[؛ ج 3: 1885 ]لن[؛ ج 4: 2146 ]لن[(. ]مج[(؛ نهالی ← نهالین )ج 1: 110 ]قو

+ /ye/ ،/yæ/ | ی
راستای ← رایستای )ج 1: 493 ]مج[(.

حذف 
- /:ʔa/ | آ 17

آراست ← راست )ج 2: 654 ]مج )حاشیه([(؛
آستانه ← ستانه18 )ج 4: 2150 ]لن[(.

یِس کتابخانٔه نخجوانی، »نژند« بوده اسـت. دانسـته نیسـت که این ضبط چرا  یِس اسـاِس این بخش، یعنی دسـت نو 10. ضبِط دسـت نو
یده شده است. یِس لن و فا برگز به حاشیه برده شده است و ضبِط دست نو

ید به: صادقی، 1384. 11. براِی افزودگِی r، بنگر
: »درست« به جاِی »دست« در فرهنِگ صحیفة العذراء )1373: 400(. 12. نیز

ید به: صادقی، 1383. 13. براِی حذف و افزودگِیn ، بنگر
« حذف و سپس، »ن« افزوده شده است. 14. در این نمونه، نخست، »ر

: حقایق )1397: 65( و تاج الّتراجم )اسـفراینی، 1375: 278 ]ضبط نسـخٔه باد[؛ ج 2: 586 ]ضبط نسـخٔه باد[؛ ج 2: 943  15. نیز در
]ضبط نسخٔه باد[(.

16. در این نمونه، نخسـت، هاِی پایانی حذف و سـپس »ن« افزوده شده اسـت. نمونۀ چنین حذف و افزودگی در نوشـته هاِی دیگر نیز 
بـه چشـم می خـورد؛ ماننـِد آرامـگاه ← آرامـگان )3454 ]ضبـِط نسـخۀ لـی[( و شـبانگاه ← شـبانگان )3568 ]ضبِط نسـخۀ کا[( در 

تفسیِر سورآبادی )سورآبادی، 1381، ج 5(
ید: صادقی، 1386. 17. براِی حذف شدِن آواها در جایگاِه نخستین، بنگر

18. در ایـن نمونـه و نمونـۀ پیشـین، نخسـتین همخـوان )ʔ( و واکـۀ پـس از آن حـذف شده اسـت که این پدیـده را »aphaeresis« می نامند 
.)40 :1992 ,Crowley(
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- /ʔæ/ | ا19 
اعرابیان ← عرابیان20 )ج 2: 734 ]مج[(.

- /b/ | ب
کتاب دانان ← کتا دانان21 )ج 1: 446 ]مج[(.

- /δ/ ،/d/  | د/ذ22
 ← خردمنـدان  ]مـج[(؛   579  :2 )ج  پـرورگار23   ← پـروردگار  ]مـج[(؛   73  :1 )ج  بسـتیم   ← بسـتدیم 
خرمنـدان24 )ج 3: 1735 ]نـخ[(؛ دارد ← دار25 )ج 3: 1964 ]نـخ[(؛ درد ← در26 27)ج 1: 524 ]مـج[(؛ 
سیزده ← سیز28 )ج 4: 2007 ]نخ )حاشیۀ دست نوشت([(؛ کرد ← کر29 30)ج 3: 1901 ]نخ[(؛ گردبرگرد 
یـده  بـودی  یـده  بودیـد ← نگرو ← گربرگـرد31 )ج 3: 1780 ]نخ[(؛ نکـرد ← نکـر32 )ج 1: 151 ]مـج[(؛ نگرو

)ج 3: 1847 ]نخ[(.

- /r/ | ر33
 ← بیاوردمـی  ]مـج[(؛   885  :2 )ج  بـرآود35   ← بـرآورد  ]مـج[(؛   1246  :2 )ج  کار34  اسـتوا  ← اسـتوارکار 
بیاودمـی36 )ج 1: 144 ]مـج[(؛ پرسـتار ← پسـتار )ج 1: 222 ]لـن[(؛ در ← د37 )ج 1: 130 ]مـج[38 ؛ ج 

ید: صادقی، 1386. 19. براِی حذف شدِن آواها در جایگاِه نخستین، بنگر
یِس پیشین. ید به پانو 20. بنگر

ح، خود، در متن، »ب« را افزوده است. 21. مصّحِ
ید به: حاجی سّیدآقایی، 1389: 19-18. 22. براِی این حذف، بنگر

ح، خود، در متن، »د« را افزوده است. 23. مصّحِ
ح »د« حذف شده را از لن افزوده است. 24. مصّحِ
ح »د« حذف شده را از لن افزوده است. 25. مصّحِ

ح، خود، در متن، »د« را افزوده است. 26. مصّحِ
27. حذِف /d/ در جایگاِه پایانِی واژٔه »درد« در کتاب هاِی دیگر نیز به چشم می خورد؛ براِی نمونه در ضیاء الشهاب )قضاعی، 1394: 
ْمَثن: آنکه مثانش در ]=درد[ کند« )الصحیفةالعذراء، 1373: 827(.

َ ْ
: »األ 422( و یادگار )جرجانی، 1381: 116 ]ضبِط نسخٔه ب[(. و نیز

یس هاِی این کتاب نوشته نشده است. 28. هاِی غیرملفوِظ این واژه هم، در این نمونه، به ساِن بیش تر واژه ها در دست نو
ح، خود، در متن، »د« را افزوده است. 29. مصّحِ

30. این حذف، به فراوانی، در فرهنِگ صحیفة العذراء )1373( رخ داده است؛ براِی نمونه در صفحاِت 246، 247، 153، 262، 355، 
.791 ،765 ،756 ،723 ،692 ،681 ،656 ،638 ،634 ،469 ،373

ح »د« حذف شده را از لن افزوده است. 31. مصّحِ
ح »د« حذف شده را از لن افزوده است. 32. مصّحِ

ید به: حاجی سّیدآقایی، 1387. 33. براِی حذِفr ، بنگر
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 34. مصّحِ
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 35. مصّحِ
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 36. مصّحِ

: فرهنِگ صحیفة العذراء )1373: 102، 211، 271، 286، 360، 462، 518، 547، 620(. 37. نیز در
« حذف شده را از قو افزوده است ح »ر 38. مصّحِ
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3: 1468 ]نخ[39(؛ درگدشـت ← دگدشـت40 41)ج 1: 122 ]مج[(؛ دور ← دو4243 )ج 1: 261 ]مج[؛ ج 3: 
ینها45 )ج 2: 987  ینهار ← ز 1821 ]نخ[(؛ دینار ← دینا44 )ج 4: 2151 ]نخ )حاشـیۀ دسـت نویس([(؛ ز
ی )ج 1: 187 ]مج )حاشـیه([(؛ هزار ←  ی ← گفتار ]مج[(؛ شـمار ← شـما46 )ج 2: 1011 ]مج[(؛ گرفتار

هزا47 )ج 2: 782 ]مج[(.

- /z/ | ز
آمرزنده ← آمرنده48 )ج 2: 677 ]مج[(.

-/f/|ف
اختاف ← اختا49 )ج 2: 872 ]مج[(؛

خاف ← خا50 )ج 1: 150 ]مج[(.

- /g/ | گ
یده )ج 2: 1100 ]لی[(. برگزیده ←برز

- /m/ | م
سرنجام ← سرنجا51 )ج 2: 606 ]مج[(؛

قدم ← قد52 )ج 1: 455 ]مج[(.

- /n/ | ن53
ج 3: 1919 ]نـخ[(؛  ج 4: 2174 ]نـخ[(؛ ایشـان ← ایشـا )ج 2: 1053 ]مـج[؛  ازان ← ازا )ج 1: 54 377؛ 

« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 39. مصّحِ
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 40. مصّحِ

: »دنیاری« ]=درنیاری[ در فرهنِگ صحیفة العذراء )1373: 721(. 41. نیز
« حذف شده را از لن افزوده است. ح، در هر دو نمونه، »ر 42. مصّحِ

43. نیز در بخشی از تفسیری كهن به پارسی )1375: 172 ]حاشیه[(.
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 44. مصّحِ

« حذف شده را از لن افزوده است. ح »ر 45. مصّحِ

« حذف شده را از لن افزوده است. ح »ر 46. مصّحِ
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ر 47. مصّحِ
« را افزوده است. ح، خود، در متن، »ز 48. مصّحِ

ح »ف« حذف شده را از لن افزوده است. 49. مصّحِ
ح »ف« حذف شده را از قو افزوده است. 50. مصّحِ

ح، خود، در متن، »م« را افزوده است. 51. مصّحِ
ح »م« حذف شده را از لن افزوده است. 52. مصّحِ

ید به: صادقی، 1383. 53. براِی حذف و افزودگِیn ، بنگر
ح »ن« حذف شده را از لن افزوده است. 54. مصّحِ
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ایمـان ← ایمـا55 )ج 3: 1474 ]نـخ[(؛ بریشـان ← بریشـا56 )ج 2: 697 ]مـج[(؛ بوسـفیان ← بوسـفیا5758 
)ج 1: 313 ]مـج[(؛ پیغامبـران ← پیغامبـرا )ج 3: 1625 ]نـخ[(؛ جـادوان ← جـادوا )ج 2: 1121 ]مـج[(؛ 
سـتوران ← سـتورا )ج 3: 1901 ]نـخ[(؛ فـان ← فـا )ج 1: 100 ]مـج[(؛ کسـان ← کسـا )ج 1: 507 ]مـج[(؛ 
کسـایند )ج 1: 26 ]مـج و لـن[(؛ مردمـان ← مردمـا59 )ج 2: 1239 ]مـج[(؛  کسـانیند ]=کسـانی اند[ ← 
ناشناخته ← ناشاخته )ج 4: 1310 ]نخ )حاشیه([(؛ ندانستم ← نداستم )ج 3: 1305 ]نخ[(؛ ندانسته 

← نداسته )ج 3: 1305 ]نخ[(.

- /h/ | ه
آنگاه ← آنگا60 )ج 3: 1815 ]نخ[(61.

- /i[y[/ | ی
کیمیا ← کیما62 )ج 3: 1393 ]نخ )حاشیه([(.

دگرگشتگی
/:o:/←/a/|آ/ا←و

بپاشاند ← بپوشاند )ج 1: 457 ]مج[(.

ـ←و ـَ /u:/←/æ/|ـ
بزمند ← بزومند63 )ج 3: 1816 ]لن[(.

/p/←/b/|ب←پ
باره ← پاَره )ج 3: 1911 ]نخ )حاشیه([(؛

برده ← َپْرده )ج 3: 1632 ]نخ )حاشیه([(؛

ح، خود، در متن، »ن« را افزوده است. 55. مصّحِ

ح، خود، در متن، »ن« را افزوده است. 56. مصّحِ
ح »ن« حذف شده را از لن افزوده است. 57. مصّحِ

یـج، 1349: 489(،  58. حـذِف »ن« پایانـی در اسـم هاِی خـاِص دیگـر نیـز دیـده می شـود؛ براِی نمونه: لقمان ← لقما )تفسـیرِ قرآن کمبر
سلیمان ← سلیما )سورآبادی، به نقل از حاجی سیدآقایی، 1389: 21(، شیطان ← شیطا )الصحیفة العذراء، 1373: 900(.

ح، خود، در متن، »ن« را افزوده است. 59. مصّحِ
ح، خود، در متن، »ه« را افزوده است. 60. مصّحِ

61. هـاِی غیرملفـوظ نیـز در بسـیاری از واژه هـا نوشـته نشده اسـت؛ بـراِی نمونـه: بزمنـد )ج 3: 1762 ]نـخ[(؛ بیهـود )ج 3: 1450 ]نـخ 
یـده[ )ج 2: 1239(؛ همـدان ]=همـه دان[  گرو یـد ]=نا گرو زه[ )ج 1: 284(؛ نا ز ]=رو )حاشـیه([(؛ پوشـید ]=پوشـیده[ )ج 2: 1263(؛ رو

)ج 1: 471(.
و  پـارس )2535]/1355[: 127(  مـوزٔه  قـرآن  ترجمـٔه  ]بـدل[(،   326 ژنده پیـل )غزنـوی، 1384:  مقامـات  در  گونـه،  بدیـن  »کیمـا«،   .62

یِس کتابخانۀ فاتِح قابوس نامه )به نقل از قاسمی، 1399: 38( آمده است.  دست نو
یـج )1349: 252(، شـهاب االخبار )میکروفیلـِم شـمارٔه 3174: 146 ب( و ترجمـٔه تفسـیِر طبـری )شـمارٔه  : تفسـیر قـرآن كمبر 63. نیـز در

عکِس 6231: 241 ب(.
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بسنده ← پسنده64 )ج 4: 2098 ]نخ )حاشیه([(؛
کی )ج 1: 467 ]مج )حاشیه([(. کی ← بی پا بی با

/f/←/b/|ب←ف
بیهوده ← فیهوده65 )ج 3: 1417 ]لی[؛ ج 4: 2066 ]لن[؛ ج 4: 2097 ]لن[(.

/m/←/b/|ب←م
بفریبانند ← بفریمانند )ج 1: 27 ]لن[(؛ بفریبانید ← بفریمانید )ج 2: 565 ]لن[(؛ فربانید ← فرمانید 
)ج 1: 151 ]مـج و لـن[(؛ می بفریبانـد ← می بفریمانـد )ج 4: 2065 ]لـن[(؛ نفریبانـد ← نفریمانـد )ج 2: 

565 ]لن[(؛ نمی فریبانند ← نمی فریمانند )ج 1: 27 ]لن[(66. 

 /v/←/b/|ب←و
یم آوه )ج 4: 2029 ]لن[(؛  یم آبه ← ر بیزار ← ویزار67 )ج 1: 5(؛ دربای ← دروای68 )ج 3: 1533 ]لی[(؛ ر
بر ← زَِور )ج 2: 741 ]مج[(؛ شـبان ← شـوان )ج 2: 1072 ]لی[(؛ شـبانی ← شـوانی69 )ج 2: 1049 ]لن  ز
و لی[؛ ج 4: 2234 ]لن[(؛ شوربا ← شوروا70 )ج 1: 237 ]لن[(؛ کابین ← کاوین71 72)ج 3: 1511 ]نخ[(؛ 
کشـتی بانان ← کشـتی وانان )ج 2: 1169 ]لـی[(؛ مردم فریـب ← مردم فریـو )ج 1: 501 ]لـن[، ج 3: 1951 

]لن[(؛ نردبان ← نردوان )ج 3: 1683 ]نخ[؛ ج 3: 1850 ]نخ[(.

 /v/←/p/|پ←و
تپانچه ← توانچه73 )ج 1: 280 ]لن[(.

غ /ɣ/←/x/|خ←
خوشه ← غوشه74 )ج 4: 2080 ]نخ )حاشیۀ دست نویس([(؛

: مجمل األقوال في حکم واألمثال )دمانیسـی سیواسـی، 1381: 23 ب، 40 الف، 69 ب(، ضیاء الشـهاب )قضاعی، 1394:  64. نیز در
یِس شمارٔه 11203: 19 الف(. 676، 677(، و شرح تحفة الغرائب )حلیمی، دست نو

بـِی  « در نوشـته هاِی عر « ← »افاختـر 65. ایـن دگرگشـتگی در واژه هـاِی دیگـر نیـز بـه چشـم می خـورد؛ ماننـِد »آبـه« ← »آفـه« و »اباختـر
یحـاِن بیرونـی )Sadeghi, 1990: 57(. همچنیـن: فیهـده )84(، فیچـاره )46(، و فخشـاینده )36( در تفسـیِر قـرآِن مـوزۀ پـارس  ابور

.)]1355/[2535(
یماندن« آمده است. ک )1344: 37( نیز به گونۀ »فر 66. »فریباندن« در تفسیِر قرآِن پا

: طبقات الصوفیه )انصاری هروی، 1362: 403( و تفسیِر سورآبادی )سورآبادی، 1381، ج 5: 3305 ]ضبِط نسخٔه لی[(. 67. نیز در
: قرآِن مترَجِم شمارٔه 999 )62(. 68. نیز در

: طبقات الصوفیه )انصاری هروی، 1362: 376(. 69. نیز در
ینه وا« )ج 1: 259( و »دوغ وا« )ج 1: 329( در اسرارالّتوحید )میهنی، 1366(. : »تر 70. نیز

71. این واژه به گونٔه »کابین« نیز در سطرِ سپسین، در همین دست نوشت، به کار رفته است.
یِس شـمارٔه 13824: 24  یـن[ در مصرحة األسـماء )حلیمـی، دسـت نو : تراجم االعاجـم )غزنـوی، 1366: 208( و »کاون« ]=کاو 72. نیـز در

الف(.
: تاج الّتراجم )اسفراینی، 1375، ج 2: 485؛ ج 2: 582(. 73. نیز در

: تفسیِر نسفی )نسفی، میکروفیلِم شمارٔه 5689: 44 ب(. 74. نیز در
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/t/←/d/|د←ت
یـت )ج 3: 1916 ]نـخ  یـد ← غـم مخور یـت )ج 3: 1530 ]نـخ[(؛ غـم مخور یـد ← خـوش دار خـوش دار

)حاشیۀ دست نوشت([(؛
ک2[(؛ نبرید ← نبریت  ک[(؛ مکنید ← مکنیت )ج 3: 1414 ] می دانید ← می دانیت )ج 3: 1352 ]

)ج 2: 1245 ]مج[(.

←ل /l/←/r/|ر
دیوار ← دیوال75 )ج 3: 1500 ]لن[(؛
سوراخ ← سوالخ )ج 2: 1080 ]لی[(.

←ژ /ʒ/←/z/|ز
بزه ← بژه76 )ج 2: 1256 ]مج[(؛

خوش مزه ← خوش مژه77 )ج 3: 1789 ]نخ[(؛
دوزخ ← دوژخ78 )ج 3: 1293 ]لی[(؛

زنگ ← ژنگ79 )ج 3: 1532 ]لی[(.

←ج /dʒ/←/ʒ/|ژ
بپژمراند ← بپجمراند80 )ج 3: 1409 ]لی[؛ ج 3: 1445 ]لی[(؛

.)] بپژمرید ← بپجمرید )ج 1: 3 ]قو

/ʃ/←/s/|س←ش
اسـیر ← اشـیر )ج 1: 315 ]مج )حاشـیه([(؛ انسـان ← انشـان )ج 4: 2156 ]نخ )حاشـیه([(؛ بسنده ← 
بشنده )ج 3: 1773 ]نخ )حاشیه([(؛ بشناسد ← بشناشد )ج 4: 2183 ]نخ )حاشیه([(؛ پس ← پش 
)ج 1: 324 ]مج )حاشـیه([؛ ج 2: 924 ]مج )حاشـیه([؛ ج 3: 1512 ]نخ )حاشـیه([(؛ سـبب ← شـبب 

یِس  ک )1344: 1، 2، 34(، تفسیر طبری )ترجمه-( )دست نو : ترجمٔه قرآن موزٔه پارس )2535]/1355[: 332(، تفسیِر قرآِن پا 75. نیز در
 .)An eleventh- or twelfth-century Qur’an (Or 6573: f. 10v و )شمارٔه 1221: 53 یک، 73 یک(، قرآِن مترَجِم شمارٔه 4651 )3 ب

: ترجمه و قّصه هاِی قرآن )نیشابوری، 1338، ج 1: 41؛ ج 2: 1119( و بخشی از تفسیری ُكهن )1351: 155(. 76. نیز در
خوارزمشـاهی  ذخیـرٔه   ،)159  ،52  :1388( ورزنامـه   ،)239  :1345 )جرجانـی،  ئیـه  العا المباحـث  و  االغراض الطیبـه   : در نیـز   .77
)جرجانـی، 2535]/1355[: 22(، قـرآِن مترَجـم شـمارٔه 412 )223(، قـرآِن مترَجـم شـمارٔه ۷۷ )124 الـف(، المصـادر ابوبکـر بسـتی 

)صادقی، 1391: 38(، بدایع الملح )خوارزمی، میکروفیلِم شمارٔه 2339: 49(، ترجمٔه قرآن ماهان )1383: 179(.
ک )1344: 14، 15، 19،  : ترجمٔه قرآن موزٔه پارس )2535]/1355[: 10، 25، 30، 38، 53، 66، 77، 84، 121(، تفسـیِر قرآِن پا 78. نیز در
20، 26، 30، 58، 59، 86(، ترجمـٔه قـرآن شـمارٔه 18۷9 )27، 181(، چنـد بـرگ تفسـیر قـرآِن عظیـم )1351: 20، 21، 25، 34، 42، 47 ، 

48(، سورٔه مائده از قرآِن كوفِی كهن )1350: 67، 76(، طبقات الصوفیه )انصاری هروی، 1362: 660 ]ضبِط نسخٔه د[(.
مصرحة األسـماء  الـف(،   40  :7030 شـمارٔه  )میکروفیلـِم  شـهاب االخبار  شـرح   ،)602  :1394 )قضاعـی،  ضیاء الشـهاب   : در نیـز   .79

یِس شمارٔه 13824: 31 ب( )حلیمی، دست نو
80. در متن: ببجمراند
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)ج 2: 795 ]مج )حاشیه([(؛ شایسته ← شایشَته )ج 2: 809 ]مج )حاشیه([(؛ فرستادیم ← فرشتادیم 
)ج 4: 2110 ]نخ )حاشیه([(؛ گسسته ← گشسته )ج 4: 2178 ]نخ )حاشیه([(؛ مسخرگی ← مشخرگی 
)ج 4: 2124 ]نـخ )حاشـیه([(؛ می سـگالند ← می شـگالند81 )ج 4: 2139 ]نـخ )حاشـیه([(؛ ناخسـتون 
← ناخشُتون )ج 4: 2087 ]نخ )حاشیه([(؛ نرساند ← نرشاند )ج 3: ]نخ )حاشیه([(؛ همسایگی ← 

همشایگی )ج 4: 2004 ]نخ )حاشیه([(.

/s/←/ʃ/|ش←س
بشخشاند ← بسخشاند82 )ج 3: 1672 ]نخ )حاشیه([(؛ بیفشاند ← بیفساند83 )ج 1: 88 ]لن[؛ ج 1: 
ی، دسـت نویِس شـمارۀ 12251: 237(؛ شـوی ← سـوی )ج  166 ]لن[(؛ تشـنگی ← تسـنگی84 )نیشـابور
3: 1964 ]نخ و لن[(؛ فریشته ← فریسته85 )ج 2: 1159 ]لی[(؛ کاشکی ← کاسکی86 )ج 1: 376 ]مج[؛ 

ج 4: 2189 ]لن[(.

/y/←/n/|ن←ی
[(؛ بازگونگی ← بازگویگی )ج 1: 179 ]قو

بشنیدند ← بشنیدید )ج 2: 1048 ]مج )حاشیه([(؛
روا ندیدند ← روا ندیدید )ج 2: 747 ]مج )حاشیه([(.

←ب /b/←/v/|و
یدن )ج 2: 1183 ]لی[(. یدن ← برز ورز

←ه /ho/←/væ/|و
َنَوزَده ← نُهزده )ج 3: 1341 ]نخ[؛ ج 4: 2066 ]نخ[؛ ج 4: 2066 ]نخ[(.

/x/←/h/|ه←خ

ی )89، 132، 296( بـه š بـدل شده اسـت )بـه نقـل از  81. آواِی s در »سـگالیدن« و مشـتّقاِت آن چندیـن بـار در قصص االنبیـاِی نیشـابور
یِس کتاِب حقایق )1397(، متنی کهن از سـدۀ پنجم/ یِس مرعشـی و پار حاجی سـّیدآقایی، 1389: 38(. افزون بر این، در دسـت نو
یِس چیِن این کتاب نیز »شگالند« )همان( به جاِی ضبِط  ششم هجری نیز »شگالیدند« )133( به کار برده شده است. در دست نو
یس[( دانسته  ی نسـخه« )133 ]پانو ِح این کتاْب )شمیسـا، 1397( این ضبط را »امال رده شده اسـت، که مصّحِ آشـناِی »سـگالند« آو

و به حاشیه اش برده است.
: تفسیِر قرآن كمبریج )1349، ج 2: 159(. 82. نیز در

.)An eleventh- or twelfth-century Qur’an (Or 6573: f. 25r فرود افساند« در« : 83. نیز
گاهی،  ح، بدوِن دادِن آ یس اسـت. مصّحِ برد به همان دسـت نو یِس مجلس به دسـت آمد و باز 84. این نمونه هنگاِم خواندِن دسـت نو

یخت را، در تصحیح، به »تشنگی« گردانده است. این ر
قصـٔه سـلیمان  و »فرسـتگان« در   )9 از حاجی سـّیدآقایی، 1389:  نقـل  )بـه  قصص االنبیـاِی نیشـابوری  یسـتگان« در  : »فر نیـز و   .85

یعقوب تبریزی، 1398: 58 ]حاشیه[(. )ابو
ک )1344: 2(، تفسـیری بر عشـری از  : ترجمـٔه قـرآن مـوزٔه پـارس )2535]/1355[: 83، 127، 168، 189، 421(، تفسـیِر قـرآِن پـا 86. نیـز در

قرآن مجید )1352: 45( و بدایع الملح )خوارزمی، میکروفیلِم شمارٔه 2339: 124(.
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[؛ ج 2: 770 ]مج[(. هسته ← خسته87 )ج  1: 395 ]قو

/:en/،/æn/←/e/|ی←ن
دانستید ← دانستند )ج 2: 971 ]مج[(؛ ساختید ← ساختند )ج 2: 982 ]مج[(؛ شما بودید ← شما 
بودند )ج 3: 1588 ]نخ )حاشـیه([(؛ شـما ندانسـتید ← شـما ندانسـتند )ج 3: 1811 ]مج )حاشـیه([(؛ 
شـما … نیسـتید ← شـما … نیسـتند )ج 2: 941 ]مـج )حاشـیه([(؛ کشـید ← کشـند )ج 2: 1122 ]مـج 
یـد ← گیرنـد  )حاشـیه([(؛ گردانیـد )سوم شـخِص مفـرد( ← گرداننـد )ج 1: 234 ]مـج )حاشـیه([(؛ گیر
)ج 2: 972 ]مـج )حاشـیه([(؛ مباشـید ← مباشـند )ج 3: 1438 ]نـخ )حاشـیه([(؛ می طلبندیـد ← 

می طلبندند )ج 1: 162 ]مج )حاشیه([(؛ نمایید ← نمایند )ج 2: 1023 ]مج )حاشیه([(؛

تخفیف
ـ ـَ /:æ/←/a|آ/ا←ـ

جایگاه ← جگاه88 )ج 4: 2023 ]نخ )حاشیه89([(؛
خوابانیده ← خواَبنیده90 )ج 3: 1591 ]نخ[؛ ج 3: 1637 ]نخ[(.

برادران ← بردران91 )ج 2: 1122 ]مج[(
داستان ← دستان92 )ج 2: 636 ]مج[؛ ج 3: 1620 ]نخ )حاشیه([(.

ـ ـُ ←ـ /:o/←/o/|و
روز ← رز )ج 2: 1111؛ ج 3: 1494 ]نخ )حاشیه([(؛

فروگذاشته ← فرگذاشته93 )ج 3: 1648 ]نخ[(94.

ـ ـِ /:e/←/e/|ی←ـ

: المصـادر ابوبکـر بسـتی )صادقـی، 1391: 44(، تفسـیِر قـرآِن كمبریـج )1349، ج 1: 614(، مقامـاِت حریـری ترجمـۀ فارسـی  87. نیـز در
غات )خطیب کرمانی، 1362: 18، 62، 72، 81( و لغِت فُرس )اسدی، 1319: 406 ]بدل[(.

ّ
)1365: 238(، ملّخص الل

ح، در کنارِ این واژه، نشاِن پرسش نهاده است. تخفیِف  رده شده است و مصّحِ 88. این واژه به گونٔه »بجگاه« ]=به جگاه[ در حاشیه آو
یِش اردسـتانی )حسن دوسـت، 1389، ج 2:  واکـٔه بلنـِد ā در واژٔه »جـا« اکنـون نیـز در برخـی بخش هـا دیده می شـود؛ براِی نمونه، در گو

کیا، 1390: 244( چنین است. 593( و در طالقان )
ح، به  یِس اسـاس بوده اسـت؛ اما مصّحَ 89. »حاشـیه«، در سراسـرِ این نوشـته، بدین معنا به کار برده شده اسـت که آن واژه در دسـت نو

یس ها را در متن نشانده  است.  تصمیِم خود، آن را به حاشیه برده و ضبطی از ضبط هاِی دیگر دست نو
و  280 ب(؛ »َچشـم ُخوابنیـد« )150(، »فروخوابنیـده« )196(  ترجمـٔه تفسـیِر طبـری )شـمارٔه عکـِس 6230:  : »خوابنیدنـد« در  نیـز  .90

»چشم ُخوابنیدگان« )324( در لغات قرآن خّطی آستان قدس رضوی شمارٔه 4 با ترجمٔه فارسی ُكهن )رجائی، 1363(.
ح، خود، در متن، »ا« را افزوده است. 91. مصّحِ
ح، خود، در متن، »ا« را افزوده است. 92. مصّحِ

« را افزوده است. ح، خود، در متن، »و 93. مصّحِ
: فُررفت )83(، فرخسبد )612( و فرگذاشت )333( در فرهنِگ صحیفة العذراء )1373(. 94. نیز
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 ← ← بفرمانیـده )ج 2: 578(؛ توانسـتیمی  ← بترسـد95 )ج 2: 948 ]بـدل[(؛ بفریمانیـده96  بترسـید 
ـِو اْسـَتَطْعَنا[ )ج 2: 709 ]حاشـیه[(؛ خواهیـد ← خواهـد )ج 1: 347 ]بـدل[(؛ خویـش 

َ
توانسـتمی97 ]=ل

← خوش )ج 3: 1895 ]نخ )حاشـیه([(؛ فریمانید98 ← فرمانید99 )ج 1: 151 ]مج و لن[(؛ نویسـنده ← 
نوسنده )ج 3: 1459 ]نخ[(100.

اشباع
ـ←آ/ا ـَ /a:/←/æ/|ـ

دستان ← داستان101 )ج 2: 848 ]مج[(؛
نردوان ← ناردوان )ج 1: 533 ]لن[(.

 ـ←و ـُ /ō/←/o/|ـ
دروغ ←دوروغ )ج 3: 1846 ]نخ[(.

قلب
/sæbæ/←/bæsæ/|َبَس←َسَب

نبسگان ← نسبگان )ج 2: 857 ]مج[(.

ادغام
/t/←/t.t/|تت←ت

زشت تر ← زشتر )ج 2: 1195 ]مج[(.

/d/←/d.d/|دد←د
یاد دهی ← یادهی )ج 4: 2147 ]نخ[(.

 ←ر ر /r←/r.r|ر

95. شناسـٔه دوم  شـخِص جمـع در فارسـِی میانـه »-ēd« اسـت )آمـوزگار و تفّضلـی، 1382: 74(. ازایـن روی، یـاِی ایـن شناسـه مجهـول 
یـد کـه خدمـت شـما برگیـرد  اسـت. در ایـن نمونـه، ایـن یـاء کوتـاه شده اسـت. نمونـه ای از ایـن تخفیـف در نوشـته ها: »شـما دوسـتر دار

)شما( و من جمله میراث؟« )سمرقندی، 1354: 49(.
96. =بفریبانیده

97. شناسٔه اّول شخِص جمع در فارسِی میانه در زماِن ماضی »-hēm« )آموزگار و تفّضلی، 1382: 76( و در زماِن مضارع
 »-ēm« اسـت )همـان: 74(؛ ازایـن روی، یـاِی ایـن شناسـه مجهـول اسـت. در ایـن نمونـه، ایـن یـاء کوتـاه شده اسـت. نمونه هایـی از ایـن 
َرْدَنـا[ )تفسـیر 

َ
ـو أ

َ
گـر خواسـتمی« ]=ل تخفیـف در نوشـته ها: »طبیبـان گفتنـد: هـر آنچـه دانسـتمی کردیـم« )پنـد پیـران، 1357: 80(؛»ا

َرْدٰنـا[ )همـان، ج 2: 642(؛ 
َ
قـرآن كمبریـج، 1349: 99(؛ »نپرسـتیدمی« ]=ٰمـا َعَبْدٰنـا[ )نیشـابوری، 1338، ج 1: 516(؛ »خواسـتمی« ]=أ

»بنمودمی« ]=َهَدْیٰنا[ )همان: 139 ]حاشیه[(.
98. =فریبانید

: »مفرباد« در تفسیر قرآِن كمبریج )1349، ج 1: 608(. 99. نیز
یس« نیز مجهول است. یب« و »نو یش«، »فر 100. یاء در »خو

: دستان کرد ← داستان کرد ]=َکاَیَد[ )الصحیفة العذراء، 1373: 212(. 101. نیز
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ی )ج 3: 1584 ]نخ[(؛  ی ← درو در رو
نّجار را ← نجارا )ج 3: 1569 ]نخ[(؛

یکدیگر را ← یکدیگرا )ج 4: 2210 ]نخ[(.

 ←ز ز /z/←/z.z/|ز
باز زدی ← بازدی )ج 2: 1090 ]مج[(.

واژههاِیمشکوِلنادر
د102 )ج  [(، بپـّرَ ج 1: 14 ]قـو [؛  ک2[(، ُبَبالـد )ج 3: 1915 ]فـا[(، ُببایـد )ج 1: 7 ]قـو اسـتاخ )ج 3: 1383 ]
[ )ج 2: 1057 ]مـج  [(، بـّزۀکار ]=بـزه کار 4: 2202 ]نـخ[(، ُبـرادر )ج 2: 1116 ]مـج[(، َبْرِدَبـار )ج 2: 851 ]پـار
)حاشـیه([(، بَهشـتی )ج 3: 1685 ]نـخ[(، ُپـَدر )ج 4: 2094 ]نـخ[(، َپـّر103 )ج 3: 1542 ]نـخ[(، ُپـّرِی104 )ج 
ک2[؛ ج 3:  [(، َتواُنـم کـرد )ج 1: 182 ]لـن[(، ُچگوَنـه )ج 3: 1357 ] [(، ُپسـرک105 )ج 2: 845 ]پـار 1: 19 ]قـو
ک2[(، خّران ]=خرها[ )ج 3: 1282 ]لی[(، ُخسُتو )ج 3: 1977 ]فا[(، ِخشم106 )ج 4: 2041 ]نخ[(،  [ 1370
َور  [(، ِدِهیش107 )ج 4: 2062 ]نخ[(، ِز [(، ُدرفشیدن )ج 1: 34 ]قو ُدِبیر )ج 1: 14 ]مج[(، َدراز )ج 1: 393 ]قو
[ )ج 2: 741 ]مج[(، َسـَپر )ج 2: 652 ]مج[(، َسـطبر )ج 1: 328 ]مج[(، َسـگالش )ج 2: 916 ]مج[(،  ]=زبر
ِسسـته )ج 4: 2056 ]نـخ[(، گیـا109 )ج 1:  ِسسـتگی )ج 3: 1457 ]نـخ[(، گُ ُسـوار108 )ج 3: 1488 ]نـخ[(، گُ
188؛ ج 2: 824(، ُنُبشـَته )ج 1: 82 ]مـج[(، نـرُدوان )ج 3: 1683 ]نـخ[(، نیکوهیـد110 )ج 3: 1450 ]نـخ[(، 

.)] [(، ُهزینه111 )ج 1: 22 ]قو ت )ج 1: 357 ]قو
َ
ُوْصل

واکۀ میان هشته
[(؛ باِجبانان )ج 1: 148 ]قو

.)] َبْرِدَبار )ج 2: 851 ]پار

دیگر ویژگی هاِی آوایی
کتـاب، بـا دال نوشـته شده اسـت؛ ماننـِد »درگـدرد« )ج 1: 16(،  »گذشـتن« و مشـتّقاِت آن، در بیش تـرِ 

.» یِس واژٔه »َپّر ید به پانو 102. بنگر
.(parr (Mackenzie, 1986: 65 :103. در فارسٍی میانه

)purr  .(Mackenzie, 1986: 69 :در فارسٍی میانه » 104. »ُپر
)pusar .(Mackenzie, 1986: 69 :105. در فارسِی میانه
.(xēšm (Mackenzie, 1986: 94 :106. در فارسِی میانه
107. در فارسِی میانه: dahišn )فره وشی، 1381: 246(.
108. در فارسِی میانه: asuwār )فره وشی، 1381: 314(.
)36 :1986 ,giyā  .)Mackenzie :109. در فارسِی میانه

)nikōhīdan .(Mackenzie, 1986: 60 :110. »نکوهیدن« در فارسِی میانه
)85 :1986 ,uzēnag .)Mackenzie :111. در فارسِی میانه
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یـان« )ج 1: 195(. چنانکـه شـمِس قیـس نوشته  اسـت »در زبـان اهـل  »گدشـتگان« )ج 1: 20( و »راه گدر
غزنین و بلخ و ماوراء النهر ذال معجمه نیسـت و جمله داالت مهمله در لفظ آرند« )به نقل از صادقی، 

1380: 260( و انتساِب این ویژگی »به شرق ایران مسلم است« )همان(.

»پذیرفتن« و مشـتّقاِت آن، ماننِد »پندپدیران« )ج 2: 840(، در بیش ترِ کتاب، با دال نوشـته شده اسـت، 
که مطابِق تلّفِظ »padī�riftan« فارسِی میانه )Mackenzie, 1986: 63( است. 

واژۀ »مـژده« در یـک نمونـه، در یکـی از دست نوشـت ها، بـه گونـۀ »مـژدگ« در واژۀ »مژدگ دهـان«112 )ج 2: 
 )Durkin-Meisterernst, 2004: 233( پارتی است »muždag« ضبط شده است، که هماننِد )]948 ]لن

است.

کـدار سـت، چندیـن بار در دست نوشـِت فـا، از جمله  فـاِی اعجمـی ]β[، کـه همخـواِن سایشـِی دولبـِی وا
شش بار در واژۀ »زڤان« )ج 3: 1900 ]حاشیه[؛ ج 3: 1906 ]حاشیه[؛ ج 3: 1938 ]حاشیه[؛ ج 3: 1967 
]حاشـیه[(، یـک بـار در واژۀ »اڤزونـی« )ج 3: 1915 ]حاشـیه[( و یـک بـار نیـز در واژۀ »ڤـام« )ج 3: 1940 

]حاشیه[( به چشم می خورد.

یکی از ویژگی هاِی غالِب دست نویِس کتابخانۀ لیدن آن است که، در آن، »فرود«، همواره، بدوِن افتادگِی 
«، نوشته شده است؛ ماننِد: فرود افکن )ج 3: 1330(، فرود افکندستی )ج  /d/ پایانی، یعنی به گونۀ »فرو
2: 1192(، فـرود بارانیدیـم )ج 3: 1353(، فـرود فرسـتادندی )ج 3: 1399(، فـرود فرسـتادیم )ج 2: 1258(، 
فرود ماند )ج 3: 1281(، فرود مانید )ج 2: 1259(، فرود نماندی )ج 2: 1115(، فرود رفتندی )ج 2: 1165(، 
فرودماندگـی )ج 2: 1103؛ ج 2: 1104؛ ج 3: 1287(، فرودمانـده )ج 3: 1418(، فرودمایـه )ج 3: 1318(. 
ایـن ویژگـی در دو نمونـه از دسـت نویِس لـن نیـز دیده می شـود: »فرود نگـرد« )ج 3: 1593( و »فرود نگرید« 

)ج 3: 1593(.

کتابنامه

، ژاله و تفّضلی، احمد )1382(. زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن. تهران: معین. آموزگار

ابن سوار البغدادي، أبی طاهر أحمدبن علي )2010 م(. المستنیر في القراءات العشر. به تحقیِق عثمان محمود غزال. 
بیروت: دارالكتب العلمیة. 

ابویعقوب تبریزی، یوسف بن علی )1398(، قصۀ سلیمان )متنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان(، به تصحیح علیرضا امامی و 
اردوان امیری نژاد، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همكاری انتشارات سخن.

اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد )1319(. لغت فُرس )با ملحقاتی چند(. به تصحیِح عباس اقبال. تهران: چاپخانۀ 
مجلس.

112. در اصل: مژدک دهان
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کبر الهی  اسفراینی، شاهفوربن طاهر )1375(. تاج الّتراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم. به تصحیِح نجیب مایل هروی و علی ا
خراسانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ مؤسسۀ نشر میراث مكتوب.

انصاری هروی، عبداهلل بن ابومنصور هروی )1362(. طبقات الصوفیه: تقریرات شیخ األسالم ابواسمعیل عبداهلل انصاری 
هروی. به تصحیِح محّمد سرور موالیی. تهران: توس.

بخشی از تفسیری کهن )1351(. با یادداشتی از استاد مجتبی مینوی، با مقّدمه و تصحیِح محّمد روشن. تهران: بنیاد 
فرهنگ ایران.

بخشی از تفسیری کهن به پارسی )حدود قرن چهارم هجری( )1375(. به تحقیق و تصحیح مرتضی آیة اهلل زاده شیرازی. 
تهران: قبله با همكاری دفتر نشر میراث مكتوب.

بّنا، احمدبن محّمد )1407 هـ/1987 م(. اتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر. به تحقیق و مقدمۀ شعبان محّمد 
إسماعیل. بیروت: عالم الكتب/قاهرة: مكتبة الكلّیات األزهرّیة.

پند پیران )1357(. به تصحیِح جالل متینی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

کرمان: دانشگاه شهید باهنر )کرمان(. ترجمۀ قران ماهان )1383(. به تصحیِح محمود مدّبری. 

ترجمۀ قرآن موزۀ پارس )2535]/1355[(. به تصحیِح علی رواقی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاِه تهران. میكروفیلم شمارۀ ف827 ]شمارۀ  ترجمۀ تفسیر طبری ]نسخۀ خّطی[. 
6230 و 6231[.

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 1221. تفسیر طبری )ترجمه-( ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

ک: قطعه ای از تفسیر بی نام به فارسی ]چاِپ عكسی[ )1344(. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. تفسیر قران پا

تفسیر قرآن کمبریج ↓

تفسیر قرآن مجید: نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج )1349(. به تصحیِح جالل متینی. تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران.

تفسیری بر عشری از قرآن مجید: نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا )1352(. به تصحیِح جالل متینی. تهران: بنیاد 
فرهنگ ایران.

جرجانی، اسماعیل بن الحسن بن محّمد )1345(. االغراض الطیبه و المباحث العالئیه. به کوشِش پرویز ناتل خانلری. 
تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

جرجانی، سّید اسماعیل بن حسن )1381(. یادگار: در دانش پزشکی و داروشناسی. به تصحیِح مهدی محّقق. تهران: 
مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران؛ دانشگاه مک گیل.

جرجانی، سّیداسماعیل )2535]/1355[(، ذخیرۀ خوارزمشاهی )چاپ عکسی از ُروی نسخه ای خّطی(، به کوشِش 
[ سعیدی سیرجانی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. کبر ]علی ا

کتابخانه های عامۀ افغانستان. کابل:  چند برگ تفسیر قرآن عظیم )1351(. به کوشِش مایل هروی. 

کرم الّسادات )1387(. »بررسی تحوالت یک واژۀ فوت شده از فرهنگ های فارسی«. نامۀ پارسی. ساِل  حاجی سّیدآقایی، ا
13، شمارۀ 1 و 2: 75-.84

کرم الّسادات )1389(. »لزوم بازنگری در تصحیح قصص االنبیای نیشابوری«. آینۀ میراث. ساِل هشتم،  حاجی سّیدآقایی، ا
ضمیمۀ 21: 1-.111

حسن دوست، محّمد )1389(. فرهنِگ تطبیقی-موضوعِی زبان ها و گویش های ایرانِی نو. تهران: فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی.

حقایق: متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری )1397(. به تصحیِح سیروس شمیسا. تهران: قطره.

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.  حلیمی، لطف اهلل )888 هـ.ق(. مصّرحة األسماء ]نسخۀ خطی[. 
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دست نویِس شمارۀ 13824.

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. دست نویِس  حلیمی، لطف اهلل )972 هـ.ق(. شرح بحرالغرائب ]نسخۀ خطی[. 
شمارۀ 11203.

کرمانی، حسن )1362(. ملّخص اللّغات. به تصحیِح سید محّمد دبیرسیاقی و غالمحسین یوسفی. تهران: مرکز  خطیب 
انتشارات علمی و فرهنگی.

خوارزمی، قاسم بن حسین. بدایع الملح ]نسخۀ خطی[. کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. میكروفیلِم شمارۀ 
ف2339.

دانش پژوه، محمدتقی )1348(. فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. تهران: دانشگاه تهران.

دمانیسی سیواسی، احمد بن احمد )1381(. مجمل االقوال فی الحکم و االمثال ]نسخه برگردان[. برگرداندۀ ایرج افشار و 
. تهران: طالیه. محمود امیدساالر

رجائی، احمدعلی )1363(. فرهنگ لغات قرآن خّطی آستان قدس رضوی شمارۀ ۴ با ترجمۀ فارسی کهن. تهران: وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

: نیشابوری، ُمعین الّدین محّمد بن محُمود. تفسیر بصائر یمینی: بازمانده از قرن  «. در رواقی، علی )1359(. »پیش گفتار
ششم هجری قمری )جلد اّول(. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

: نیشابوری، محّمد بن محمود. تفسیر بصائر یمینی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث  رواقی، علی )1398(. »مقّدمه«. در
مكتوب.

سمرقندی، عمربن حسن )1354(. منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفة المریدین: بر اساس نسخۀ مورخ ۵۴۳ 
هجری. به تصحیِح احمدعلی رجائی. تهران: دانشگاه تهران.

سورآبادی، ابوبكر عتیق )1338(. ترجمه و قصه های قرآن از روی نسخۀ موقوفه به تربت شیخ جام مبتنی بر تفسیر ابوبکر 
عتیق نیشابوری. تهران: دانشگاه تهران.

کبر سعیدی سیرجانی. تهران:  سورآبادی، عتیق بن محّمد )1381(. تفسیر سورآبادی )تفسیرالتفاسیر(. به تصحیِح علی ا
فرهنگ نشر نو.

سورۀ مائده از قرآن کوفی کهن )1350(. به کوشِش احمدعلی رجائی. مشهد: آستان قدس رضوی، سازمان امور فرهنگی و 
کتابخانه ها.

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. میكروفیلِم شمارۀ 7030. شرح شهاب األخبار ]نسخۀ خّطی[. 

: حقایق: متنی از قرن پنجم یا ششم هجری قمری. تهران: قطره. شمیسا، سیروس )1397(. ]توضیحاِت تصحیح[. در

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. میكروفیلِم شمارۀ 3174. شهاب األخبار ]نسخۀ خّطی[. 

صادقی، علی اشرف )1380(. مسائل تاریخی زبان فارسی )مجموعه مقاالت(. تهران: سخن.

صادقی، علی اشرف )1383(. »دو تحّول آوایی در زبان فارسی )حذف و اضافه شدن صامت »ن« بعد از مصوتهای بلند(«. 
مجّلۀ زبان شناسی. ساِل 19، شمارۀ 2: 1-.9

کلمات«.  « به بعضی از  صادقی، علی اشرف )1384(. »یک تحول آوایی دیگر زبان فارسی: فرآیند افزوده شدن صامت »ر
مجّلۀ زبان شناسی. ساِل 20، شمارۀ 1: 1-.16

کلمات فارسی در دورۀ اسالمی«. ادب پژوهی. ساِل 1، شمارۀ 1: 9-.15 صادقی، علی اشرف )1386(. »تحول 

کتاب المصادِر ابوبكر ُبستی«. آینۀ میراث. ساِل دهم. ضمیمۀ شمارۀ 23: 164-1. صادقی، علی اشرف )1391(. »تحقیق در 

الصحیفه العذراء: نقد و تحقیق در کتاب الصحیفه العذراء به همراه تصحیح قیاسی متن )1373(. به کوشِش نجفقلی جوکار 
)پایان نامۀ چاپ نشده(. دانشگاه تهران.

غزنوی، احمد بن محّمد )1366(. تراجم االعاجم: فرهنگ فارسی از واژه هاِی قرآنی. به کوشِش مسعود قاسمی و محمود 
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مدّبری. تهران: اطالعات.

غزنوی، محمد بن موسی )1384(، مقاماِت ژنده پیل، به تصحیِح حشمت موید سنندجی، تهران: علمی و فرهنگی.

فره وشی، بهرام )1381(. فرهنگ فارسی به پهلوی. تهران: دانشگاه تهران.

گزارِش میراث. ساِل سوم، شمارۀ یكم و دوم:  قاسمی،  مسعود )1399(. »دستنویس کهن قابوس نامه و چاپ حروفی آن«. 
.46-32

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 77. قرآِن مترَجم ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 412. قرآِن مترَجم ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 999. قرآِن مترَجم ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 1879. قرآِن مترَجم ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. به شمارۀ 4651. قرآِن مترَجم ]نسخۀ خّطی[. سازمان 

قضاعی، محّمدبن سالمه )1394(، ضیاء الشهاب: شرح فارسی شهاب االخبار قاضی قضاعی. به تصحیِح جویا جهانبخش، 
حسن عاطفی و عباس بهنیا. تهران: مرکز پژوهشی میراث مكتوب.

کیا، محّمدصادق )1390(. واژه نامۀ شصت و هفت گویش ایرانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مقامات حریری ترجمۀ فارسی )1365(. به تصحیِح علی رواقی. بی جا: مؤسسۀ فرهنگی شهید محّمد رواقی.

میهنی، محمد بن منور )1366(. اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. به تصحیِح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: 
گه. آ

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، میكروفیلِم شمارۀ 5659. نسفی، نجم الدین عمربن محّمد، تفسیر نسفی، 

نیشابوری، محّمد بن محمود )1398(. تفسیر بصائر یمینی. به تصحیِح علی رواقی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث 
مكتوب.

کتابخانه، موزه و مرکِز اسناِد مجلِس  نیشابوری، محّمد بن محمود )680 هـ. ق(. تفسیر بصائر یمینی ]نسخۀ خّطی[. 
شوراِی اسالمی. دست نویِس شمارۀ 12251.

ورزنامه )1388(. به تصحیِح حسن عاطفی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 
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